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UZUPEàNIA ZESPÓà
NADZORUJĄCY

WPISUJE UCZEē
DATA URODZENIA UCZNIA

KOD UCZNIA

dzieĔ miesiąc

miejsce
na naklejkĊ
z kodem

rok
dysleksja

EGZAMIN
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM
Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
KWIECIEē 2007

Instrukcja dla ucznia
1. SprawdĨ, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 14 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgáoĞ nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datĊ urodzenia.

Czas pracy:
120 minut

3. Czytaj uwaĪnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj dáugopisem lub
tuszem/atramentem. Nie uĪywaj korektora.

piórem

z

czarnym

5. W zadaniach od 1. do 25. są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D.
Odpowiada im nastĊpujący ukáad na karcie odpowiedzi:
A

B

C

Liczba punktów
do uzyskania: 50

D

Wybierz tylko jedną odpowiedĨ i zamaluj kratkĊ z odpowiadającą jej
literą – np. gdy wybraáeĞ odpowiedĨ "A":

6. Staraj siĊ nie popeániü báĊdów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeĞli
siĊ pomylisz,
báĊdne zaznaczenie otocz kóákiem i zaznacz inną odpowiedĨ.

7. Rozwiązania zadaĔ od 26. do 34. zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyáki przekreĞlaj.
8. Redagując odpowiedzi do zadaĔ, moĪesz wykorzystaü miejsca
opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie bĊdą
sprawdzane i oceniane.
Powodzenia!
GM-1-072
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Informacje do zadaĔ 1. – 6.
Zasolenie morza okreĞla siĊ jako iloĞü gramów soli rozpuszczonych w jednym
kilogramie wody morskiej i podaje w promilach (‰). PrzeciĊtnie w jednym kilogramie wody
morskiej znajduje siĊ 34,5 g róĪnych rozpuszczonych w niej soli (czyli przeciĊtne zasolenie
wody morskiej jest równe 34,5‰).
Zasolenie Baátyku (Ğrednio 7,8‰) jest znacznie mniejsze od zasolenia oceanów,
co táumaczy siĊ wielkoĞcią zlewiska (duĪy dopáyw wód rzecznych), warunkami
klimatycznymi (maáe parowanie) oraz utrudnioną wymianą wód z oceanem.
N

Zasolenie
Morza Baátyckiego

Na podstawie: J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1988.

Zadanie 1. (0-1)
Pokonując trasĊ z Kopenhagi do Oulu, statek páynie przez wody Morza Baátyckiego
o zasoleniu
A.
B.
C.
D.

coraz mniejszym.
coraz wiĊkszym.
staáym.
początkowo rosnącym, a potem malejącym.

Zadanie 2. (0-1)
Statek, który przepáynąá z Kopenhagi do Oulu, przemieĞciá siĊ w kierunku
A.
B.
C.
D.

poáudniowo-wschodnim.
poáudniowo-zachodnim.
póánocno-zachodnim.
póánocno-wschodnim.
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Zadanie 3. (0-1)
Na stosunkowo duĪe zasolenie w cieĞninach duĔskich (od 10‰ do 30‰) decydujący
wpáyw ma
A.
B.
C.
D.

opad atmosferyczny w postaci Ğniegu.
duĪy dopáyw wód rzecznych.
maáe parowanie.
staáy dopáyw wód oceanicznych.

Zadanie 4. (0-1)
Jedna tona Ğrednio zasolonej wody z Morza Baátyckiego zawiera okoáo
A.
B.
C.
D.

0,078 kg soli.
0,78 kg soli.
7,8 kg soli.
78 kg soli.

Zadanie 5. (0-1)
Zasolenie zmieniające siĊ od 2‰ do ponad 20‰ mają wody wzdáuĪ wybrzeĪa paĔstwa,
które na rysunku oznaczono liczbą
A.
B.
C.
D.

1
2
3
4

Zadanie 6. (0-1)
Wybierz zestaw, w którym liczbom z rysunku prawidáowo przyporządkowano nazwy
paĔstw.
A. 1-Finlandia, 2-Szwecja, 3-Estonia, 4-Dania
B. 1-Szwecja, 2-Norwegia, 3-Litwa, 4-Niemcy
C. 1-Szwecja, 2-Finlandia, 3-Litwa, 4-Dania
D. 1-Norwegia, 2-Szwecja, 3-Estonia, 4-Dania

Zadanie 7. (0-1)
DáugoĞü trasy na mapie w skali 1 : 10 000 000 jest równa 7,7 cm. W rzeczywistoĞci trasa
ta ma dáugoĞü
A. 7,7 km
B. 77 km
C. 770 km
D. 7700 km
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Zadanie 8. (0-1)
Uczniowie mieli otrzymaü 5-procentowy wodny roztwór soli. Pracowali w czterech
zespoáach. W tabeli podano masy skáadników wykorzystanych przez kaĪdy z zespoáów.
Zespóá

Masa soli

I
II
III
IV

1g
1g
5g
5g

Masa wody
20 g
19 g
100 g
95 g

Który zespóá prawidáowo dobraá masy skáadników?
A.
B.
C.
D.

Tylko zespóá III.
Tylko zespóá IV.
Zespóá I i zespóá III.
Zespóá II i zespóá IV.

Informacje do zadaĔ 9. i 10.
Na rysunkach przedstawiono flagi sygnaáowe MiĊdzynarodowego Kodu Sygnaáowego
uĪywanego do porozumiewania siĊ na morzu.

I

II

III

IV

Zadanie 9. (0-1)
Który z przedstawionych rysunków flag ma 4 osie symetrii?
A. I

B. II

C. III

D. IV

Zadanie 10. (0-1)
Który z przedstawionych rysunków flag nie ma Ğrodka symetrii?
A. I

B. II

C. III
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Informacje do zadaĔ 11. i 12.
PowaĪnym problemem są zanieczyszczenia Baátyku substancjami biogennymi. Diagramy
przedstawiają procentowy udziaá paĔstw nadbaátyckich w zanieczyszczeniu Morza
Baátyckiego związkami azotu (diagram a) i związkami fosforu (diagram b) w 1995 roku.

Na podstawie: www.naszbaltyk.pl

Zadanie 11. (0-1)
Procentowy udziaá Polski w zanieczyszczeniu Baátyku związkami azotu w 1995 r. byá
taki, jak áącznie krajów
B. Rosji i àotwy.
D. Rosji i Finlandii.

A. Szwecji i Rosji.
C. Danii i Finlandii.

Zadanie 12. (0-1)
Czworo uczniów podjĊáo próbĊ ustalenia na podstawie diagramów, czy w 1995 roku
do Baátyku trafiáo z obszaru Polski wiĊcej ton związków azotu czy związków fosforu.
Oto ich odpowiedzi:
Bartek – Trafiáo wiĊcej ton związków fosforu.
Ewa – Trafiáo wiĊcej ton związków azotu.
Tomek – Do Baátyku trafiáo tyle samo ton związków azotu co fosforu.
Hania – Nie moĪna obliczyü, bo brakuje danych o masie zanieczyszczeĔ poszczególnymi
związkami.
Kto odpowiedziaá poprawnie?
A. Ewa

B. Tomek

C. Bartek

D. Hania

Zadanie 13. (0-1)
Wybierz zdanie, które jest prawdziwe dla wody jako związku chemicznego.
A.
B.
C.
D.

Woda naleĪy do wĊglowodanów.
Skáad chemiczny wody moĪna zmieniü.
Skáadu chemicznego wody nie moĪna zmieniü.
Woda naleĪy do wodorotlenków.
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Zadanie 14. (0-1)
Ile atomów tworzy cząsteczkĊ wody i ile pierwiastków wchodzi w jej skáad?
A.
B.
C.
D.

Dwa atomy, trzy pierwiastki.
Trzy atomy, dwa pierwiastki.
Trzy atomy, jeden pierwiastek.
Dwa atomy, dwa pierwiastki.

Zadanie 15. (0-1)
Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje siĊ w 72 g wody? (Masy atomowe:
MH = 1 u, MO = 16 u)
A.
B.
C.
D.

wodoru – 8 g,
wodoru – 2 g,
wodoru – 48 g,
wodoru – 64 g,

tlenu – 64 g
tlenu – 16 g
tlenu – 24 g
tlenu – 8 g

Informacje do zadania 16.
Ciepáo wáaĞciwe substancji to iloĞü energii, którą naleĪy dostarczyü, aby ogrzaü 1 kg
substancji o 1qC. W tabeli podano ciepáa wáaĞciwe wybranych cieczy o temperaturze 20qC.
§ J ·
¸¸
Ciepáo wáaĞciwe ¨¨
© kg  qC ¹
2050

Ciecz
Kwas octowy
Olej lniany

1840

Olej parafinowy

2200

Woda

4180
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice fizyczno-astronomiczne, Warszawa 2002.

Zadanie 16. (0-1)
Do czterech jednakowych naczyĔ wlano po 200 gramów: kwasu octowego, oleju
lnianego, oleju parafinowego i wody (do kaĪdego naczynia inną ciecz). Temperatura
początkowa kaĪdej cieczy wynosiáa 20qC. Do wszystkich naczyĔ dostarczono taką samą
iloĞü energii. Najbardziej wzrosáa temperatura
A.
B.
C.
D.

kwasu octowego.
oleju lnianego.
oleju parafinowego.
wody.
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Informacje do zadaĔ 17. i 18.
Rysunki przedstawiają wskazania wodomierza
w dniach 1 wrzeĞnia i 1 paĨdziernika.

Zadanie 17. (0-1)
Oblicz, zaokrąglając do caáoĞci, ile metrów szeĞciennych wody zuĪyto od 1 wrzeĞnia
do 1 paĨdziernika.
A. 16 m3

B. 17 m3

C. 18 m3

D. 22 m3

Zadanie 18. (0-1)
Pierwszego paĨdziernika wodomierz wskazywaá 126,205 m3. Jakie bĊdzie wskazanie tego
wodomierza po zuĪyciu kolejnych 10 litrów wody?
A. 136,205 m3

B. 127,205 m3

C. 126,305 m3

D. 126,215 m3

Zadanie 19. (0-1)
ObjĊtoĞü (V) cieczy przepáywającej przez rurĊ o polu przekroju S oblicza siĊ wedáug
wzoru V = Svc t, gdzie vc oznacza prĊdkoĞü przepáywu cieczy, t – czas przepáywu.
Który wzór na prĊdkoĞü cieczy przepáywającej przez rurĊ jest rezultatem poprawnego
przeksztaácenia podanego wzoru?
A. vc =

V
St

B. vc =

St
V

C. vc = VSt

D. vc =

S
Vt

Zadanie 20. (0-1)
Rodzice Jacka kupili 36 butelek wody mineralnej o pojemnoĞciach 0,5 litra i 1,5 litra.
W sumie zakupili 42 litry wody. Przyjmij, Īe x oznacza liczbĊ butelek o pojemnoĞci
0,5 litra, y – liczbĊ butelek o pojemnoĞci 1,5 litra. Który ukáad równaĔ umoĪliwi
obliczenie, ile zakupiono mniejszych butelek wody mineralnej, a ile wiĊkszych?
 x  y 42
A. ®
¯0,5 x  1,5 y

36

 x 36  y
B. ®
¯0,5 x  1,5 y

42

 x  y 36
C. ®
¯( x  y )(0,5  1,5)

42

 x 42  y
D. ®
¯0,5 y  1,5 x

36

Zadanie 21. (0-1)
Która strzaáka poprawnie ilustruje bieg promienia Ğwiatáa po przejĞciu z powietrza
do wody?
promieĔ
powietrze
Ğwiatáa
1
woda 2
3
A. 1

B. 2

4
C. 3
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Zadanie 22. (0-1)
Kropla wody spadająca z chmury poruszaáa siĊ początkowo ruchem przyspieszonym,
a póĨniej ruchem jednostajnym. Wybierz rysunki, na których poprawnie przedstawiono
&
siáy dziaáające na kroplĊ wody w początkowej i w koĔcowej fazie spadania ( Fo oznacza
&
siáĊ oporu powietrza, Fg – siáĊ ciĊĪkoĞci).

I
A.
B.
C.
D.

&
Fo

&
Fo

&
Fo

&
Fg

&
Fg

&
Fg

II

III

&
Fg
IV

Faza początkowa – rysunek II, koĔcowa – rysunek III
Faza początkowa – rysunek I, koĔcowa – rysunek III
Faza początkowa – rysunek II, koĔcowa – rysunek IV
Faza początkowa – rysunek IV, koĔcowa – rysunek I

Zadanie 23. (0-1)
Wody rzeki rzeĨbią jej brzegi, powodując czasami powstanie starorzecza. Wybierz
prawidáową kolejnoĞü poniĪszych rysunków ilustrujących ten proces.
1

A. 1-2-3

2

B. 3-2-1

3

C. 3-1-2

D. 1-3-2

Zadanie 24. (0-1)
W ekosystemie wodnym fitoplankton (plankton roĞlinny) peáni rolĊ
A.
B.
C.
D.

producentów.
destruentów.
konsumentów I rzĊdu.
konsumentów wyĪszych rzĊdów.

Zadanie 25. (0-1)
ĩywych form fitoplanktonu nie spotyka siĊ na duĪych gáĊbokoĞciach w morzach
i oceanach przede wszystkim dlatego, Īe
A.
B.
C.
D.

panuje tam za niska temperatura.
dociera tam za maáo Ğwiatáa.
panuje tam za wysokie ciĞnienie.
jest tam za maáo pokarmu.
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Informacje do zadaĔ 26. i 27.
Na schemacie zilustrowano zmiany wielkoĞci produkcji fitoplanktonu oraz iloĞci Ğwiatáa
docierającego do Morza Baátyckiego w kolejnych porach roku.

Na podstawie: www.naszbaltyk.pl

Zadanie 26. (0-1)
W której porze roku do wód Morza Baátyckiego dociera najwiĊcej Ğwiatáa?
OdpowiedĨ: .............................................
W której porze roku produkcja fitoplanktonu w Morzu Baátyckim jest najwiĊksza?
OdpowiedĨ: ...............................................

Zadanie 27. (0-2)
W tabeli podano cztery hipotezy. Wpisz obok kaĪdej z nich odpowiednio: tak – jeĞli
analiza schematu potwierdza hipotezĊ, nie – jeĞli jej nie potwierdza.
Lp.

Hipoteza

tak / nie

1.

Produkcja fitoplanktonu w Morzu Baátyckim jest
najwiĊksza wtedy, gdy dociera do niego najwiĊksza
iloĞü Ğwiatáa.

2.

Produkcja fitoplanktonu maleje zawsze wtedy, gdy
maleje iloĞü Ğwiatáa docierającego do Morza
Baátyckiego.

3.

Produkcja fitoplanktonu w Morzu Baátyckim jest
najmniejsza wtedy, gdy dociera do niego najmniejsza
iloĞü Ğwiatáa.

4.

Spadek
produkcji
fitoplanktonu
moĪe
byü
spowodowany zarówno duĪą, jak i maáą iloĞcią Ğwiatáa
docierającego do Morza Baátyckiego.
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Zadanie 28. (0-2)
Do początkowo pustych wazonów, takich jak przedstawione na rysunkach, jednakowym
i równomiernym strumieniem wpáywaáa woda.

Na wykresach I – IV przedstawiono schematycznie charakter zaleĪnoĞci wysokoĞci
poziomu wody w wazonie od czasu jego napeániania. Pod kaĪdym wazonem wpisz
numer odpowiedniego wykresu.

Zadanie 29. (0-2)
W wiadrze jest x litrów wody, a w garnku y litrów wody. Ile litrów wody bĊdzie
w wiadrze, a ile w garnku, jeĞli:
1. z wiadra przelejemy do garnka 1,5 litra wody;
2. przelejemy poáowĊ wody z garnka do wiadra?
Wpisz do tabeli odpowiednie wyraĪenia algebraiczne.
IloĞü wody (w litrach)
w wiadrze
w garnku
Początkowo
1.

y

x

y

Po przelaniu z wiadra do garnka
1,5 litra wody.
Początkowo

2.

x

Po przelaniu poáowy wody z garnka
do wiadra.
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Zadanie 30. (0-4)
W ciągu 30 dni w czajniku o mocy 1600 W podgrzewano wodĊ Ğrednio przez 15 minut
dziennie. Oblicz koszt energii elektrycznej zuĪytej przez czajnik w ciągu tych 30 dni.
Przyjmij, Īe cena 1 kWh energii wynosi 32 gr. Zapisz obliczenia.

OdpowiedĨ: ............................................................................................................................

Zadanie 31. (0-3)
Na wykresach przedstawiono zaleĪnoĞü rozpuszczalnoĞci wybranych substancji
w wodzie od temperatury.
rozpuszczalnoĞü soli

rozpuszczalnoĞü gazów
KNO3

200

NaNO3

150

CuSO4

100
50
0

(g/100g wody)

180

250

rozpuszczalnoĞü

(g/100g wody)

rozpuszczalnoĞü

300

150
120
90
60
HCl

30

SO2

NH3

0
0

20

40

60

80

100

0

temperatura (°C)

20

40

60

80

100

temperatura (°C)

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

Korzystając z wykresów, uzupeánij zdania.
Ze wzrostem temperatury rozpuszczalnoĞü soli .........................., a gazów .............................. .
roĞnie / maleje

roĞnie / maleje

W 100 g wody o temperaturze 50°C moĪna rozpuĞciü co najwyĪej ............... g NH3.
Aby w 50 g wody moĪna byáo rozpuĞciü 75 g NaNO3, trzeba ogrzaü wodĊ do temperatury
co najmniej .................. °C.
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Informacje do zadaĔ 32. i 33.
Przekrój poprzeczny ziemnego waáu przeciwpowodziowego ma mieü ksztaát
równoramiennego trapezu o podstawach dáugoĞci 6 m i 16 m oraz wysokoĞci 12 m. Trzeba
jednak usypaü wyĪszy waá, bo przez dwa lata ziemia osiądzie i wysokoĞü waáu zmniejszy siĊ
o 20% (szerokoĞü waáu u podnóĪa i na szczycie nie zmienia siĊ).

Zadanie 32. (0-4)
Oblicz, ile metrów szeĞciennych ziemi trzeba przywieĨü na usypanie 100-metrowego
odcinka ziemnego waáu przeciwpowodziowego (w ksztaácie graniastosáupa prostego)
opisanego w informacjach. Zapisz obliczenia.

OdpowiedĨ: ............................................................................................................................
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Zadanie 33. (0-4)
Po zakoĔczeniu osiadania ziemi, w celu zmniejszenia przesiąkania, na zboczu waáu od
strony wody zostanie uáoĪona warstwa gliny. Oblicz pole powierzchni, którą trzeba
bĊdzie wyáoĪyü gliną na 100-metrowym odcinku tego waáu (waá ma ksztaát
graniastosáupa prostego). Zapisz obliczenia. Wynik podaj z jednostką.

OdpowiedĨ: .......................................................................................................................

Zadanie 34. (0-3)
Uzupeánij zdania pod rysunkiem, wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie
wyrazy spoĞród podanych.

Gdy w Krynicy Morskiej SáoĔce góruje, to w MiĊdzyzdrojach ................................. górowaáo.
juĪ / jeszcze nie

JeĪeli w MiĊdzyzdrojach jest godzina 12.00 czasu miejscowego (sáonecznego), to w Krynicy
Morskiej poáudnie sáoneczne ................................................................... .
byáo wczeĞniej / bĊdzie póĨniej

W Krynicy Morskiej i w innych miejscowoĞciach poáoĪonych na poáudniku 19q30cE SáoĔce
góruje .......................................... .
jednoczeĞnie / niejednoczeĞnie
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Brudnopis
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